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DODATEK č.1 

ke smlouvě o dílo 

č. 2018/00589/OTSMI 
 

 

uzavřené ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném 

znění: 

 

 

Čl. I 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel: Městská část Praha 3, 

se sídlem: Havlíčkovo nám. 9/700, 130 85 Praha 3, 

zastoupená: Mgr. Alexanderem Bellu, starostou MČ Praha 3 

IČ:  00063517 

DIČ: CZ00063517 

bankovní spojení:  Česká spořitelna 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

      

dále jen „objednatel“ 

 

a 

 

 

 

Zhotovitel:                  K.V.K. gas, spol. s r.o. 

 

se sídlem:             Hlavní 81, 252 10 Černolice 

provozovna:                         Příjezdní 160, 25202 Jíloviště, 

           vedená v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, 

           vložka 77185   

zastoupená:              Ing. Jaromírem Vondrákem, jednatelem společnosti 

IČ:                          26176998 

DIČ:                          CZ26176998 

bankovní spojení:            MONETA Money Bank, a. s. 

číslo účtu:             xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

dále jen „zhotovitel “ 
 

(společně dále jen „smluvní strany“) 

 

 

I. 

 

1. Smluvní strany uzavřely dne 23.4.2018 smlouvu o dílo č. 2018/00589/OTSMI (dále jen 

„smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo 

s názvem „Kubelíkova 733/60, 725/62, 717/64, 703/66 - stavební úpravy objektu a ZTI“. 
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2. V průběhu realizace díla se objevila potřeba provedení některých dodatečných prací nad 

rámec díla dle smlouvy o dílo. Tato potřeba byla vyvolána dodatečnými požadavky 

objednatele v souvislosti se zjištěnými nesrovnalostmi po zahájení rekonstrukčních prací, 

především s nedostatečnou funkčností původních konstrukcí v opravovaných společných 

prostorách. 

 

3. Jedná se zejména o vyřešení neukončeného kazetového podhledu schodišť ve vstupních 

prostorách objektů a jeho napojení na stávající omítkový strop novým sádrokartonovým 

záklopem. Dále se jedná o nápravu značně narušeného nesoudržného podkladu omítek 

pod stávajícím olejovým nátěrem v přízemních chodbách objektů. Také se jedná o 

doplnění chybějících obkladů na soklu podlah novými obkladovými pásky a nutná úprava 

nových čistících zón ve vstupech do objektů podle skutečných rozměrů chodeb.  

 

Proto bylo nutné oboustranně přistoupit k uzavření tohoto dodatku s normativním 

obsahem uvedeným v následujících článcích. 

 

 

II. 

 

Za účelem zajištění plné funkčnosti objektu se smluvní strany dohodly na změně díla dle 

specifikace uvedené v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. 

 

 

III. 

 

S ohledem na změnu díla se smluvní strany dohodly na tomu odpovídajícímu zvýšení ceny 

díla o 298.485,- Kč bez DPH. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. IV odst. 1 smlouvy o 

dílo tak, že nově zní takto: 

 
„1. Cena díla se skládá z částky ve výši 5 067 764,- Kč (bez DPH) a z částky odpovídající DPH ve 

výši platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.“ 

 

 

IV. 

 

1.  Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají beze změny. 

 

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a 

zhotovitel také po dvou. Nedílnou součástí každého vyhotovení dodatku je položkový 

rozpočet.  

 

3. Podepsáním tohoto dodatku smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text tohoto 

dodatku, případně jeho obsah a veškeré skutečnosti v něm uvedené ze strany Městské části 

Praha 3 uveřejněny, a to i v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 

o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto 

dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv 

dalších podmínek. 
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Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele 

 

 

 

V Praze dne                                          V Praze dne     

 

Objednatel          Zhotovitel 

 

 

 

          

…………………..……………………..                       ..………………………………….. 

     Mgr. Alexander Bellu               Ing. Jaromír Vondrák 

  starosta       jednatel  

       


